
 
4. FACULDADES E CURSOS 

 
1.  Faculdade de Teologia 
 Teologia 
 

2.  Faculdade de Direito 
 Direito 
3.  Faculdade de Economia 
 Contabilidade e Administração 
 Economia e Gestão 
                 1. Economia 
      2. Gestão —  Gestão Financeira 
      Gestão da Produção e  
       Marketing 
 
4.  Faculdade de Engenharia  
 Engenharia Informática 
 Engenharia de Telecomunicações 
 Engenharia de Petróleos 
 
5 .  Faculdade de Ciências Humanas 
 Sociologia 
 Psicologia —  Clínica 
               Trabalho e das Organizações 
 Línguas e Administração 
  

6.    Instituto Superior de Ciências da Saúde 
 Saúde Pública 
 Nutrição 
 
7. Instituto  Superior Dom Bosco  
 Pedagogia 
 Filosofia 
 
8. Instituto Superior João Paulo II 
 Educação Moral e Cívica 
 Serviço Social 

Para o ingresso directo, isto é, sem  exame de 
admissão, de estudantes que já frequentaram 
uma instituição de ensino superior, o art.º 1 
do Regulamento Académico da UCAN ori-
enta o seguinte: 
 

¨ Os estudantes com o primeiro ano con-
cluído matriculam-se no primeiro ano, 
sem nenhuma equivalência;   

 
¨ Os estudantes com o segundo ano con-

cluído matriculam-se no primeiro ano, 
podendo ser-lhes dadas equivalências a 
disciplinas do primeiro ano;   

 
¨ Os estudantes com estudos concluídos 

a partir do segundo ano, só poderão 
matricular-se no segundo ano e as even-
tuais equivalências apenas lhes serão da-
das para disciplinas destes dois primei-
ros anos.    

 
 Os licenciados que pretendam fazer outra 
licenciatura na UCAN poderão ingressar di-
rectamente, endereçando o pedido à direcção 
da unidade orgânica, do curso que preten-
dem fazer. Esta direcção, através do seu Con-
selho Científico Pedagógico, analisará as soli-
citações e tomará a decisão relativa à admis-
são no curso pretendido e às possíveis equi-
valências 

 

 REGRA DE EQUIVALÊNCIA 

UCAN 
  

, 1 * 5 ( 6 6 2 6 �
' , 5 ( & 7 2 6 � � � � �  

 
 
 
 
 

5XD�3HGUR�GH�&DVWUR�9DQ-'~QHP�����
&�3�������3DODQFD��.LODPED�.LD[L���/XDQGD 

7HO�������������� 
:HE�VLWH�ZZZ�XFDQ�HGX 

)DFHERRN��FDWROLFD�OXDQGD-IDFHERRN 



2. INGRESSO DIRECTO PARA FACULDADE 
DE TEOLOGIA 

05 de Dezembro  de 2016 à 31 de Janeiro de 2017 

 
Existem os candidatos que, já estando a 
frequentar uma instituição de ensino su-
perior podem  entrar directamente— 
através do chamado INGRESSO DI-
RECTO 
 
CONDIÇÕES: 
 
 1. Possuir uma graduação  - bacharela-
to ou licenciatura 
 2. Ter frequentado outra Instituição de 
Ensino Superior  
 
 
 REQUISITOS: 
 
à Ter uma conta de email pessoal e 

funcional 
à Possuir Declaração original com 

notas ou Cópia do Certificado au-
tenticado e reconhecido pelo 
INAAREES 

à Duas fotografias tipo passe 
à Carta dirigida ao Decano da Facul-

dade 
à Pagamento da taxa de  acesso  no 

valor de 15.000,00 AOA  

1.  INGRESSOS DIRECTOS 

O/A candidato/a à Faculdade de Telogia não 
faz exame de admissão. Mesmo que  tenha 
apenas o ensino médio, ingressa directamente.  
 
 
 COMO FAZER A CANDIDATURA PARA 

TEOLOGIA 
 
 

*  1 . º  Cand ida ta r- se  on  l i n e  em 
W W W. U C A N . E D U  n o  m e n u 
CANDIDATURAS E  INGRESSOS 
anexando B.I e borderaux de pagamento 

 
*  2.º Dirigir-se à Secretaria dos Serviços 

Académicos  para marcar uma entrevista 
com o Decano da Faculdade de Teologia 

 
* 3.º Pagar a taxa de acesso no valor de 

15.000,00 AOA, através de depósito no 
Banco Comercial do Huambo conta n.º 
181. 185/ 10/ 004 no Banco Comercial 
do Huambo (BCH- dispõe de um balcão 
dentro da Universidade) 

 
* 4.º Aguardar pela convocatória para entre-

vista 
 
NOTA: ao Candidato do curso de Teologia, 
uma vez matriculado,  não  será  permitida  troca 
de curso. 
 
 

3. PROCEDIMENTOS 
( Não se aplica aos candidatos à Teologia)  

 
Os candidatos ao Ingresso Directo  devem: 
 
* 1.º Efectuar o pagamento da taxa de 

acesso no valor de 15.000,00 AOA, 
através de depósito no Banco Comercial 
do Huambo conta n.º 181. 185/ 10/ 004 
no Banco Comercial do Huambo 
(BCH- dispõe de um balcão dentro da 
Universidade) 

 
* Fazer a candidatura on line em 

WW W.U CAN.EDU  no  me nu 
CANDIDATURAS E  INGRESSOS 
anexando apenas  cópia do B.I e 
borderaux de pagamento 

 
* Dirigir-se à Secretaria dos Serviços Aca-

démicos da UCAN e entregar todos os  
documentos requeridos 

 
* Aguardar  8 dias úteis pela resposta ao 

processo 
 
 

CALENDÁRIO E TAXA 
 
 
 
 
 

PERÍODO 05/Dezembro/2016 a 13/ Janei-
ro/2017 

INSCRI-
ÇÃO 

On line. Visite o site da UCAN: 
WWW.UCAN.EDU no menu   
Candidaturas  e Ingressos 

TAXA AKZ 15.000,00 AOA 

  


